
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím vás do dalšího týdne. Děkuji za práce, které posíláte, a za to, jak se v těchto 
mimořádných podmínkách snažíte. Ve čtvrtek se na vás budu těšit na hodině 

matematiky. Pokud byste někdo potřeboval něco vysvětlit nebo konzultovat, napište, 
můžeme se online sejít i jindy. Snad poprvé za svůj život se netěším na prázdniny, 

ale na září. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Literatura – Vlastní četba   

 

   Procvičování pravopisu a čtení 

s porozuměním 

Přetrvává předchozí zadání týkající 

se četby. Informace o termínech a 

způsobu odevzdání jsou v google 

učebně. 

Úkoly najdete na UMIMECESKY. 

MATEMATIKA Lineární rovnice – procvičování 

Slovní úlohy řešené rovnicí 

Procenta – připomenutí, 

procvičování 

 

Výsledky úloh z minulého týdne – 

viz google učebna 

Po – Rovnice se zlomky v PS 

Út – Rovnice na UMIMEMATIKU  

St – Opakování – Procenta na 

UMIMEMATIKU 

Čt – 12:30 (7:00) online hodina 

– slovní úlohy řešené rovnicí 

Pá – Slovní úlohy v PS 

Podrobnější informace viz google 

učebna.  

DĚJEPIS Národní obrození 

Přečíst text v učebnici strana 84-85 

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Zápis si udělejte z druhé části 

prezentace, kterou máte uloženou 

v google učebně. 

 

Napište odpověď na zadanou 

otázku v google učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 4C Monday  - UMIMEANGLICKY 

(some, any, no, every; articles) 

Wednesday – Indefinite Pronouns 

(some-, any-, no-, every-) – quiz 

Friday – SB page 49 ex. 6 

Listening 

For more information see the tasks 

in Google Classroom. 

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE 1. Samostatně zhlédnout videa na 

youtube. 

2. Samostatně provést zápis do 

sešitu. 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

v google učebně v záložce „Práce 

v kurzu“ v sekci Chemie. 

 

1. Video na www.youtube.com 

2. HNO3 – kyselina dusičná – její 

vlastnosti, reakce a využití 

3. H2SO4 – kyselina sírová – její 

vlastnosti, reakce a využití 

4. HCl – kyselina chlorovodíková – 

její vlastnosti, reakce a využití 

5. HF – kyselina fluorovodíková 

sice slabá kyselina a přitom 

nebezpečná, velmi silná a 

toxická žíravina 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA Opakování: elektřina – základní 

pojmy a fyzikální veličiny, 

elektrické obvody – schematické 

značky, druhy zapojení, Ohmův 

zákon – vztahy, výpočet, užití 

v jednotlivých typech elektrických 

obvodů 

V google učebně vypracovat 

zadaný kvíz = test do 24.4.  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

ZEMĚPIS Přírodní poměry Ameriky – 

vodstvo, biomy Ameriky 

   Uč 25 – 30, PS 17 

Online učebnice k dispozici zde. 

Ti, co nemají PS, si udělaji zápis do 

modrého sešitu z prezentace, 

kterou posílám do učebny. Obsah 

koresponduje s učebnicí. V ppt. 

Jsou témata vymezena na 

konkrétní týden – Vodstvo a biomy 

Ameriky. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK Naučíte se některá přídavná 

jména.  

Zopakujete si časování a užití 

sloves učit a učit se. 

 

V učebnici na obrázku na straně 72 

najdete nová slovíčka – vlastnosti, 

jaké co je, jaký kdo je. 

Naučte se je a přepište si je do 

školních sešitů pod nadpisem 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA podle strany 

78 z pracovního sešitu. 

V pracovním sešitu vyplňte stranu 

48, cvičení 9 a 10. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s ústrojím hmatu. Učebnice strana 56 – zjistíte, že o 

tomto ústrojí jsme se již vlastně 

učili v rámci kapitoly o kůži.  

Podívejte se na odkaz: Hmat 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

   Meine Speisekarte Sestavte jídelníček podle uč. str. 

16/4 a pošlete emailem pí. učitelce. 

Slovíčka na str. 19/ S. 13, 14, 15, 

16 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 
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